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Inaugurarea coloniilor de vară din Tara Hațegului
la ziua de 10 Iulie s’au deschis co- 

loni le de vara dela Păclișa șl Săeel des
tinate copiilor minerilor din Va ea-Jiului-

Au fost prezenți la această seibare 
di ministru subsecretar de statal ocro- 
tiri'or sociale, Mezincescu, del gați din 
București, prefectul jud. Hunedoara D;. 
Auguslin Almășan și delegații oficiali
tăților din județ.

După slujba religioasă In fața unui 
public numeros s’au rostit următoarele 
cuvântări:

Cuvântarea prietenului prefect 
Dr. A. Almășan

Prieteni! Voi venițl de departe ca să 
vedeți marea op ră desăvârșită aici la 
Țara HațegeLI.

Apăraia Patriotică a cărei activitate 
rodnică o cunoaștem cu Iuții, a venit 
acum in ajutorul muncitorilor mineri 
— eroi ai muccă — îngrijind In aceste 
colonii pe copii lor.

Trebue să ne arătăm recunoștința 
frțâ de acești mineri, cari muncind in 
coodițlunl extrem de grele au d.pui 
eforturi supraomenești. Contribuind mult 
la terminarea zăzboiului cu un ceas 
mal de vreme.

Copii lor au Indurat foarte multe 
tepsmrl de pe urma cărora azi sunt 
anemici, slăbiț>.

In aceste colonii de vară copii — 
geoerațla de mâine — vor prim' îngri
jire părinteasJ, Apărarea Patriotică 
căuMnd a le asigure condiții cât mai 
bane. Sal t pe oaspeții din mijocul 
nostru cari și prin prezența lor arată 
gr’ja pe care o au pentru copii mine
rilor.

Pietena tiviră Dr. Almășan aduce 
salutul Uniunii Femeilor Antifasciste 
care au înțeles să con ribue cu toată 
rnunsn lor alături de Apărarea Patrio

Membrii Comisiei Aliate de Control în România
felicită pe M. S. Regele

In 7 Iulie Locțiitorul Președin
telui Comisiei Aliate de Control In 
România, general-colonel I. Z. Su- 
sa'fcov, Consilier Politic pe lângă 
Comisia aliată de Control, M nis
tru Plenipotenciar și trimis extra 
ordinar clasa I A P. Pavlov și 
ajutorul președintelui Comisiei Ali
ate de Control Contraamiral V L. 
Bogdeco au vizitat reședința de 
vară din Sinaia a M. S Regelui 
Ml hai I, aducându-l felicitări cu 
prilejul decorării Sele cu Ordinul 

tică pentru înființarea acestor colonii.
Un prieten dela Aoărarea Patriotică 

din Hațeg urează oaspeților bun sos t 
în Țara Hațegului unde prin griji gu 
vernului șl a organizațiilor democra
tice au luat ființă aceste colonii de vară 
pentru copil minerilor.

Cuvântul D-lui ministru sub
secretar de stat al Asigurări

lor Sociale Mezlncescu
Prieteni I Nu pot să af rm dacă știți 

cu toți cc este Apărarea Patr’otică. Ea 
nu este o organizație nouă, ea a sprijinit 
luptătorii antifasciști — cei mai con- 
ș Iențl fii ai poporului — șl în timpul 
teroard când aceștia erau asvârliți î> 
temniți și lagăre.

D la 23 August de căad armata 
noastră a întors armele împotriva duș-

CONFERINȚA TINERETULUI 
ANTIFASCIST DIN BALCANI 

Comentariile postului de radio Moscova
Moscova. — La 8 Iulie s’a deschis 

la Belgrad primul congres al tineretu- 
I i antifascist din țările balcanice. In 
ordinea de zi a congresului figurează 
o serie de chestiuni Importante, ca:

Tineretul balcanic și răsboiul de e- 
libenre a popoarelor dua impotrlva a- 
gresiunii fasciste, — raportul fiind pre
zentat de reprezentantul tineretului 
grre;

Sarcinile tineretului balcanic în lupta 
pentru asigurarce unei păci trainice,— 
raportul va fi prezentat de reprezen
tantul tineretului jugoslav;

Situația economică ți socială a tine
retului balcanic, — raport înfățișat de 
delegatul tineretului român.

Mlhal I (u ocazia decorării
.Victoria" prin Decretul Prezi- 
diumulul Sovietului Suprem al U. 
R S S.

Mulțumind pentru felicitări M. 
S Regele a rugat domniilor lor 
să transmită Președintelui Prezi- 
diumului Sovietului Suprem al U. 
R. S. S. d-lui Kalinin și guvernu
lui sovietic, recunoștnța Sa adăo- 
gând că Majestatea Sa, apreciază 
această decorare ca încă un Inel 
In lanțul prieteniei între poporul 
român și cel sovietic. 

mănului nostru adevărat, Apăiarea Pa
triotică a îmbrățișat pe acești lup
tători venindu-le în ajutor prin acțiu
nile care le-a dus pentru front și pen
tru ostași.

Pentru coloniile de vară care s’au 
deschis astăzi aici Apărarea Patriotică 
sprijinită de Minlsi. Așlg. Soc. și de 
organizațiile democratice a depus o 
muncă uriașă.

Dvs. știți că în timpul războiului 
antihitlerist minerii din Valea-Jiului au 
câștigat admirația poporului întreg prin 
felul cum au înțeles să muncească 
dând un randament din ce în ce mai 
mare cu toate lipsurile pe cari le în
durau.

Astăzi când prin contribuția lor am 
reușit să mergem spre calea reclădirii 
țării grija noastră să se îndrepte spre ei.

— Continuare In pagina 4. —

Delegatul tineretului albanez va face 
un raport asupra unității tineretului 
balcanic.

Acum, după înfrângerea Germaniei 
naz ste, când p «poarele balcanice lu
crează la refacerea țării lor șl la sta
bilirea realațiunilor de bună vecinătate 
Intre ele, rolul tineretului este excep
țional de mare. Tineretul iubitor de 
libertate, din Balcani, care a dus lupta 
împotriva ocupanților și pentru elibe
rarea patriei, vrea ca ziua lui de 
mâine să fie luminoasă și fericită.

.Acum dragostea noastră de patrie 
— se spuie fn apelul tineretului bal- 
oanlc — sa măsoară prin sforțările șl 
capacitățile puse în serviciul recons
truirii țărilor noastre. Frăția șl unita
tea făurite de noi în cursul războiului 
de eliberare, au constituit un puternic 
factor al victoriei noastre, iar consoli
darea unității In perioada actuală va 
cons'llul un factor șl mal puternic de 
menținere a păcii în Balcani șl în 
Europa șl de clădire a noull noastre 
vl’ți.

Astăzi, când toate forțele popoarelor 
eliberate trcbuesc încordate pentru re
nașterea economiei șl a culturii, pen
tru construirea usel vieți noul, în fața 
tineretului se deschid orizonturi largi 
șl luminoase*.

Primul congro» al tineretului balca
nic antifascist va demonstra fără în
doială voința Iul de a lua narte In 
modul cel mal activ la făurirea acestei 
vieți noul.

Sâmbătă, 14 Iulie 1945

DISCIPLINA 
în producție

Problema ridicării producției se im
pune azi mai mult ca oricând.

Guvernul nostru de largă concen
trare democratică în frunte cu Dr. 
Petre Groza, face azi cele mal mart 
eforturi pentru reclădirea industriei 
noastre de bază șl pentru a pune în 
funcție fabricile noastre. Pentru desă
vârșirea acestet grele misiuni, guver
nul are nevoe de concursul tuturor for
țelor democratice din țara noastră.

Muncii orii și țăranii au dat dovada 
de înalt patriotism pe tot timpul răz- 
zbolulul antihitlerist. Minerii din Valea 
Jiului în ciuda unor lipsuri alimentare 
din cele mai grave au depășit produc
ția cu mult peste cea așteptată, între
cerile patriotice între grupele de șoc 
au dat un randament dintre cele mal 
bune pe țară.

După terminarea victorioasă a răz
boiului de către armatele Roșii, aliate șl 
Române, o parte a producție industriale 
din țară a început si sufere o scădere 
destul de serioasă. Aceasta o putem ex
plica prin faptul că unele întreprinderi 
încă sunt conduse de reacționari care 
au arătat față de producție o delă
sare, arătând chiar muncitorilor că 
doar atâta timp a fost nevoe de pro
ducție cât timp a durat războiul. A- 
ceastă propagandă nefastă a avut ca 
scop dezorganizarea muncii, ultima 
armă în mâna reacționarilor cari ca
ută să saboteze prin toate mijloacele 
refacerea țării.

Clasa muncitoare conștientă de da
toria ce o are de a continua lupta 
pentru o viață mal bună, depune tot 
efortul pentru a mări producția știind 
că prin aceasta ajuți la uriașa operă 
de rt face re a țării.

Muncitorimea organizată va duce 
munca disciplinat, căutând a mări pro
ducția și ca cât această disciplină va 
fi întărită cu atât mal mult producția 
va fi mai mare. Pentru păstrarea aces
tei discipline, se Impune o solidaritate 
desăvârșită între muncitori. Agitatorii 
șl provocatorii să fie înlăturați ime
diat din câmpul muncii Iar svonurlle 
care duc la desblnarea unității mun
citorești să fie combătute cu cea mai 
marc hotărîre.

In uzine, fabrici șl mine, disciplina 
trebuie întregită cu o colaborare per
fectă tutre muncitori șl funcționarii 
technlcl.

Inginerii șl tehnicienii trebuie să știe 
că disciplina de azi nu înseamnă h- 
roarea de Ieri, muncitorul fiind disci
plinat din convingere, Iar conducătorii 
lor în fabrici, mine șl uzine trebue oă 
caute o apropiere și o colaborare eflf 
mal strânsă cu muncitorul, care ln- 
seamră solidaritatea celor conduși eu 
conducătorii, muncă cot la cot spre 8 
singură țintă: ridicarea prodaiflrl 
pentru refacerea țAril.
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Să înceteze sabotajul dela Soc. Mica Brad 
„Nepoții" Iul Manlu In acțiune

Pentru refacerea țârii azi mal mult 
ca oricând se impune ridicarea pro
ducției la maximum.

Muncitorii de pretutindeni au înțeles 
acest comandament ți depun toate 
sforțările In această direcție.

In .rtriașil, patronii cinstiți în ma
joritate, au înțeles că refacerea țării 
nu este interesul unei clase sociale cl 
a poporului întreg șl iau parte fi ei la 
sceasiă operă uriașă.

In unele părți insă unde în fruntea 
întreprinderilor găsim reaoționarl pro
ducția nu numai că nu sej ridică ci 
scade.

Acolo unde în timpul regimului an- 
tooe«cian s’a produs cel mai mult acolo 
astăzi se produce cel mai puț n.

Un exemplu elocvent în această pri
vință este Soc. ,Mica“ din Brad.

La conducerea acestei societăți găsim 
do reacționari adepți credincioși al Iul 
Mirdu: Președintele I. C. Pop șl direc
torul general Ambruș.

A.ești doi domni fac tot posibilul 
peniruca producția de aur — de care 
țara astăzi are nevoe așa mare — să 
scadă.

In acest scop ei întrebuințează toate 
mijloacele începând cu înfometarea mun- 
itorilor până ia discursuri tendențioase 

publice.
Luna trecută la adunarea generală a 

minerilor d-1 I. C. Pop nu s’a dat în
apoi nici dtla calomioerea armatei roșii 
de'a care d-sa ar fi obținut unele lu
cruri cu ,șperț“.

Bine înțeles că după explicațiile date 
de d-lul greutățile de azi nu se dato- 
resc guvernării cr’-ninale ale aitoncacle- 
nllor și jafului nemțes: ci guvernul 
poporului e de vină.

La revendicările juste ale muncitori
lor D-3a a răspuns textual: .Dacă eu 
aș stabili prețul aurului aș di leafă 
dublă pen’ru voi toții

Dai Se vede că d-l Pop crede po
sibil ca reg nul "profascist manlst re
gimul promisiunilor eterne să poată fi 
întrooat încă odată în România.

C.F.R.-iștii dela atelierele Alba- 
Iulia &u mărit producția cu 1OO"|0

Atelierele C. F. R. Geraăuți evacuate 
la Simeria și apjî la Alba-Iulia șl-au 
început activitatea prin montarea ma
șinilor- unelte în amplasamentele lor.

Sub conduce a Ing. Berengă Gh. 
C. F.R.-iștli au pornit la muncă, reușind 
astfel de a monta atelierul șl a repara 
un număr de 889 vsgoane șl I loao- 
motivă. Toate acestea s’au făcut pâră la 
data de 28 Februarie a. c.

Dela această dată, cu toate că în 
plan era prevăzut repararea a 120-110 
vagoane lunar, muncitorii au depus 
•fortul lor, reușind să mărească 
producția sa ICMi la sută.

Muncitorii C F.R.-Iștl an luai parte 
și la campnla d- însămânțărl, ajutâed 
lăraniicr, prin r?n?rareR a 5 tractoare,

O nouă dovadă a sabotajului dela 
Soc. Mica este faptul că muncitori 
reîntorșl de pe frontul antihitlerist nu 
sunt reprimiți In serviciu.

Cu toate că în unele exploatări nu 
se lucrează și că s’ar putea începe 
exploatări noui totuși d-l Pop nu are 
nevoe de muncitori

Acești bravi luptători care și au vărsat 
sângele pentru înfrângerea fiarei hitle- 
ri'te sunt lăsațl pe drumuri de către

Serbarea de sfârșit de an a scolii 
V tehnice din Petroșeni [

Serbarea cu care elevii școalei 
tChnice din Petroșeni, au încheiat 
anul școlar, merită a fi ielevată 
pentru linia progresistă care a ca
racterizat-o dela început până la 
sfârșit.

PrQgramul a fost campus din jo
curi, cântece șl recitări in care s’a 
manifestat spiritul nou, sănătos de 
azi. Serbarea a luat s/ftrșit eu 
.Imnul mineri or" după care a vor
bit tov. i ’g Mareș care a arătat 
prin câh va cuv r.tc, U.~p::r.’Ie grele 
în care a început anul școlar și cm 
toate confuziile creiate de reacțio
nari și sabatori, totuși acest an 
s’a terminat aproape normal.

Rodul muncii celor 241 de tineri 
progresiști se poate constata din 
lucrurile înfățișate la expoziția 
școlii, care redă dar toată munca 
tinerilor din școală In decursul unui 
aa școlar.

In continuare arată amănunțit 
rolul cel va nvea această școrlă 
care se va reorganiza pe baze noi, 
țnâad seama la recrutarea elevilor 
în primul rând de copii familiilor 
proletare, vl.tmele fascismului șl 
orfani, pentru a-l înregimenta în 
armata pă ii și a reconstrucției 
țării In afară de modificarea unor

I plug cu șase brazde, s’au confecționat 
50 cuțite de plug și s’au ascuțit peste 
150 cuțite de plug, cimentând astfel 
alianța dintre muncitori și țărani.

C F.R.-iștil coștlenți de uimirea lor, 
cu toate greutățile, totuși au depus fot 
efortul pentru a mări numărul vagoane
lor reparate, ajutând astfel la refacerea 
țării.

Specula este o armă a 
dușmanului.

Luptând impotriva spe
culei contribuim la refa
cerea țării.

conducătorii fasciști al societății.
In numele lor, în numele tuturor ce 

mnncesc cu brațul și cu mintea pentru 
reclădirea acestei țări așa de greu în
cercată trebue să punem capăt acestui 
sabotaj.

Dacă domnii conducători ai societății 
nu vor să înțeleagă acest lucru atunci 
ei trebuiesc puși acolo unde nu vor 
mai putea să se pună în calea năzuin
țelor poporului.

cursuri se împune creiere» cursului 
de științe politice și sociale.

Adreslndu-se elevilor, îi îndeam
nă an odată cu desăvârșirea ca 
meseriași să aoorde o cât mai mare 
importanță cărții. Dacă în trecut 
biblioteca școlii a fost lipsită de 
cărți, azi sunt peste 250 volume de 
cărți noi cu caracter progresist.

In încheiere, tov. ing. Mareș, în
deamnă tineretul a fi uniți și să nu 
se lase destinat de reacționari, 
luptând și muncind cot la cot cu 
muacliorii, tn rândurile cărora vor 
Intra !n curând

Spiritul în care a decurs întreaga 
serbare, ne arată că tineretul merge 
cu pași hotăr ți pe drumul nou, 
care le va asigura o viață mai 
bună îatr’o Românie cu adevărat 
democrată.

Ședința publică 
k munist la

In ziua de 7 Iulie a. c. a avut loc 
la Gura Barza, în sala Ateneului Mica, 
ședința publică a Partidului Comunist, 
la care, a participat un număr însem
nat de muncitori.

După ce deschide ședința, tov. Coa
ma la cuvântul arătând cauzele pen
tru care a suferit muncltor'mea. în
deamnă muncitorimea la solidaritate 
pentrucă reacționarii șl fasciștii să nu 
poată sparge unitatea clasei munci
toare.

In continuare demască pe acei 
muncitori mârșavi, case caută să des- 
bine clasa muncitoare, fiind plătiți pen
tru acrasla de către Soc. .Mica* in 
frunte cu Ing. Ulmanu, cari au sabo
tat contractul colectiv neaprovlzlonâ'id 
muecitoril cu articole de primă nece
sitate la timp.

Ia cuvântul tov. Răcueți. care aduce 
salutul muncitorilor din Valea-Jiulul în
demnând muncitorii la solidaritate, căci 
n imal așa vom putea duce lupta pen
tru drepturile noastre»

In continuare arată rolul nefast ce 
!’au avut hltlerlștii *1 antoneack 'I în

Comuniștii din Măgura 
în ajutorul populației

Celulele No. 1 și 2 ale Partidului 
Comunist din comuna Măgura și-an 
luat în planul de lucru — renovarea 
fântânei comunale din Măgulicea.

Tovarășii cari fac parte din celule, 
au antrenat în jurul lor pe toți cetă
țenii democrații și cinstiți la lucrul ce 
și l’au propus.

Astfel în zilele de I și 8 Iulie a. c. 
au lucrat cu toții, terminând fântâna 
care în ziua următoare a fost dată 
spre folosința tuturor.

In acest fel comuniștii își sacrifică 
timpul lor liber, muncind pentru binele 
tuturor.

Muncitorii dela soc. Deru- 
bau Brănișca au mărit 
produefia cu 4oo la sută

Pe șant’erul Societății Derubau din 
Brănișca, muncitorii la inițiativa comuniș
tilor au hotăiît ca cu data de 1 Iulie să 
înceapă munca în acord. Fiind convinși 
că munca în plus depună de ei în afară 
de îmbunătățirea vieți* lor materiale c n- 
tritruie la refacerea drumurilor noastre 
naționale, au mărit producția cu 400^.

Pâr ă la 1 Iulie acești muncitori au 
scos fiecare 1,7 m”. de piatră în 8 ore. 
Astăzi acești muncitori scot fiecare 7 
m’ de piatră în aelașl timp. Societa
tea în afară de prețul stabilit pentru 
acord va aeorda acestor muncitori har
nici și lin piemlu pentru a răsplăti șl 
prin aceasta sforțările lor.

Acești luptători anonimi ai muncii 
de refacere merită să fie cunoscuți și 
citați ca un exrmplu pentru toți oame
nii muncii.

a partidului (o- 
Gura Barza

țara noastră, pentru faptele cărora su 
ferim noi azi.

Demască pe falșii democrați—Manlu 
și Brătianu — cari au tras cu gloanțe 
în muncitori atunci când el șl-au ce
rut dreptul la un trai mai bun. Ex
plică acordul economic încheiat cu 
U. R. S. S. evidențiind ajutorul pe 
care nl-l dă Uniunea Sovietică.

In încheiere tov. Blcueți îndeamnă 
muncitorimea de a depune tot efortuD 
lor în opera de refacere a țări.

Acum când avem un guvern al po
porului — spune tov Băcueț — se 
cere fiecărui muncitor cât mal multă 
disciplină în muncă șl cât mai multă 
•ocidaritate, căci numai uniți vom pu
tea învinge forțele reacționare, cari 
vor să oprească clădirea unei țări li
bere și democrate.

Citiți ți rAspAndlțl ziarul

„ZORI NOI**
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OGOAREMUNȚI-PADURI
Jedintă publică a „Frontului Plugarilor"^ 

din Pricaz și Turdaș
In ziua de I Iulie a avut loc o 

ședință publică a Frontului Plu
garilor din Pricaz.

Ședința a fost deschisă de prie
tenul Pancu, primarul comunei, 
un bun luptător pentru dreptatea 
țărănească.

la cuvântul prietenul Ciurdărean 
Toma In numele muncitorilor dela 
fabric* ,Astra“, aducând țărăni
mii silutul acestor muncitori, spu 
nând: jPIugărimea în timpul de 
azi nu este singură. Ea are un 
puternic sprijin din partea munci
torimii cu care s’a înfrățit pe ve
cie, reușind să Învingă pe calea 
aceasta greutăple ce-i stăteau în 
cale".

Acest prieten își încheie cuvân
tarea îndemnând pe plugari să În
tărească frăția cu muucitorii și 
să se organizeze In Frontul Plu
garilor, căci numai astfel vor reuși 
sâ și asigure un viitor mai fericit.

Apare in fața țăranilor prietenul 
Em I Cioroianu, care Iși arată bu
curia că are prilejul de a vorbi In 
fața celor ce muncesc pe ogoare 
liberi.

Le arată apoi munca fără Înce
tare dapusă de guvernul poporu
lui peitru binele populației Întregi. 
Acest guvern Insă ca să poată 
să-și îndeplinească sarcinile ce-i 
stau in cale, trebuie să fie, spri
jinit de țărani, muncitori șl inte
lectuali. Plugarii pot să-și păstreze 
drepturile câștigate numai dacă 
se organizează In Frontul Pluga
rilor, organizație de luptă a țăra
nilor.

Numai uniți și organizați vor 
stârpi pe dușmanii cei veninoși 
cari caută să lovească In țărănime.

Ședința publică a O.T.P.R.-ului

La data de 7 Iulie a. c. In orașul 
Petroșeni s’a ținut o ședință publici a 
O. T. P. R.-ulul tn raia Caslnoului 
muncitoresc. La această ședință au par
ticipat tineri dfn toate păturile sociale. 
Ședința a fost des h iă de prietenul 
Vijdea Victor președintele O. T. P. R.- 
din I«ca1itate tare arată scopul acestei 
adunări și dă cuvântul prietenului Popa 
Vior*l instructorul regional al O. T. P. 
R.-ului, care printre altele spune: „Noi 
tinerii din România trebue să înțele
gem că numai unlfieindu-ne vom pu
tea dovedi taturor țărilor învecinate că 
vrem sl pășim alături de ei pe calea 
picii șt a progresului. Această unifi- 

. care a tineretului urmărește organizația 
Tineretului Progresist din România*.

D*n *a P’H’duiț'i C^mnot^r ror.

Plugarii pe plan politic trebuie 
să se organizeze și să lupte cot 
la cot cu muncitorii.

Pe plan economic cu ajutorul 
muncitorilor țărănimea trebuie să 
strângă recolta. Cei ce au bucate 
de vândut le vor vinde prii coope
rative, spre a nu se folosi specu
lanții de ele. In schimbul bucatelor 
plugarii vor primi bumbac și alte 
mărfuri de cari au nevoie.

Prima ședință publică a
In dimineața zilei de duminecă 

8 Iulie, s’a ținut ia școala de agri
cultură din Geoagiu adunarea Ti
neretului Progresist.

Am participat prietenii: Emil 
Cioroianu, Ioan Stanciu și alții din 
Orăștie, mulți tineri din Geoagiu 
și împrejurimi.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de locuitorul Lazăr, care a 
urat bun veait oaspeților recoman 
dând tinerilor să asculte cu multă 
luare aminte, cuvântările repre
zentanților diferitelor organizații.

A luat cuvântul priet nul I. Stan
ciu secretarul Apă ării Patriotice 
din Orăștie care a arătat realiză
rile săvârșite până acum pe tărâm 
cultural, social și economic de 
Apărarea Patriotică.

In cuvântul de încheere a reco
mandat tineretului să activeze din 
toate puterile In organizația Tine
retului progresist din România.

Prietenul Institutor Emil I Cio
roianu, a vorbit despre necesita
tea înființării Tineretului Progre
sist — acolo unde încă nu s’a 
înființat — din care trebue să facă 
parte toți tinerii și tinerele indife-

la Petroșeni X
bește prietenul Grlgoraș, din partea 
Apărării Patriotice vorbește prietenul 
Dr. Almali. Din partea Uniunii Patrio- 
ților vorbește prietenul Dr. Saniclevlci.
Dln partea Uniunii Tineretului Socialist 
vorbește prietenul Pavel care printre 
altele spune: „No! tinerii Socialiști in 
înțeles Imperativul momentului de față 
șl ne încadrăm ca toții Iu unica orga
nizație a tineretului adlcl fci O.T.P.R.

Această adunare a dovedit că tinerii 
din Petroșenl au înțeles cA numai uniți 
vor putea asigura progresul lor.

Plugarii
Mld un bob de grâu 

neculei.

In aceeaș zi s’a ținut o mare 
adunare în comuna Turdaș unde 
prietenii muncitori din Orăștie au 
dat îndrumări prețioase țăranilor 
desbătând aceleași probleme ca la 
Pricaz.

Țărănimea din ambele comune 
și-a luat angajamentul de a în
tări frăția cu muncitorii de a strân
ge recolta și ca să nu deie nici 
un bob de grâu speculanților.

O.T.PJ.-lui la Geoagiu
rent de credință, naționalitate sau 
clasă socială.

După ce le-a explicat amănun
țit lozinca „In slujba poporului 
iiiaiite" a schițat un plan de 
lucru pentru timpul vacanței de 
vară, când fiecare tânăr are pri
lejul de a dovedi că vrea să fie 
tânăr progresist, lucrând din toate 
puterile în mod constructiv la vin
decarea rănilor cauzate de război, 
și la ridicarea nivelului cultural al 
poporului.

Lucrările de întreținere a vitelor de vii tinere
Pentru ca via să crească și să 

rodească bine, trebuie să-i dăm 
toate Îngrijirile necesare. In anul 
Intâiu, după sădit via va fi să
pată de multe ori ca să nu fie 
buruieni. Iar In Iunie și Iulie via 
va fi plivită rupând toți lăstarii 
cari se găsesc Intre ramuri și 
frunze.

O altă lucrare care trebue fă
cută este stropirea, pentru a fl fe
rită de o boală numită mană.

Prima stropire se face în Mai. 
A doua se face In Iunie. A treia 
stropire se face Intre 5 și 15 Iu
lie după legare. Zeama de stropit 
se face astfel: punem 1 kgr. și 
jumătate de piatră vânătă In 100 
litere apă, la o parte stingem 1 
kgr. var alb bun, după aceea a- 
amestecăm apa In care am pus 
piatră vânătă cu laptele de var 
obț’nut. Cu această zamă Înce
pem stropitul viei. A patra stro
pire se face Intre 10 și 16 Au
gust cu zeamă făcută din : 1 kg. 
și 25 gr. piatră vânătă la 100 
litri apă, peste care se toarnă 
laptele de var făcui din stingerea 
unui kgr. de var.

Dacă via este atacată atunci 
piatra vânătă se va sporita 1*500 
până la 2 kgr. iar varul la 1 kg. 
șl 1 sfert până la 1 și jumătate kg.

Toamna după căderea frunze
lor via se îngroapă ca să nu de
gere peste Iarnă.

în anul al doilea. Primăvara 
via se va desgropa băgând de 
seamă să nu se rupă.

Serbare organizați de U- 
nlunea Femeilor Antifas

ciste din Orăștie 1/

In cursul săptămânii trecute • 
Uniunea Femeilor antifasciste di» 
Orăștie a organizat o serbare cu 
program artistico-cultural, urmată 
de joc până în zori.

In cuvântul de deschidere tova
rășul E Balomiri, primarul orașu
lui, a adresat in limba rusă un 
cu«ânt omagial U. R. S. S. și Ar
matei Roșii, reprezentată la ser
bare de generalul Paul însoțit de 
un grup de ofițeri.

La această serbare au luat parte 
și delegatele U.F.A R, din Deva 
în frunte cu prietena Elvira Dr. 
A. Almășan.

Rezultatul moral și material a 
fost peste așteptările comitetului 
de conducere.

Venitul este destinat organiza
ției locale care are în proiect în
ființarea unui cămin de zl, pentru . 
copii celor ce muncesc pentru re
facerea țării ruinată de răsboiul 
antonescian.

Exemplul acestor femei cari de
pun o muncă frumoasă pentru a 
asigura un trai mai bun genera
ției viitoare — este vrednică de 
urmat.

Se taie coardele lăsând câte 2 
muguri, se pun pari și se leagă, 
apoi se sapă. Aceste lucruri vor 
fi făcute dupăce pământul va fi 
bine svftntat de umezeala din tim
pul iernii. Pe timpul verii se mai 
«apă, se plivește și se stropește. 
Toamna după căderea frunzelor, 
via se îngroapă.

In anul al treilea. Primăvara via 
se desgroapă, se taie lăsând la 
fiecare coardă câte patru muguri. 
Se mai lasă și 1 cep cu unu san 
2 muguri care o să ne dea coar
de pentru anul următor. Se pun 
pari, se leagă apoi se seapă. — 
Toamna se îngroapă.

Respectând aceste sfaturi, cul
tivatorii vor asigura o bună creș
tere a viilor, cari le vor aduce 
cele mai frumoase venituri.

Minerii din Teliuc ) 
măresc producția

La minele de fler din Teliuc, minierii 
au format 26 echipe de muncitori cart 
și-au luat angajamentul că vor mări 
producția.

In săptămâna dda 1-8 Iulie a. c. 
echipa de sub conducerea tov. Bojan 
Petre a mărit producția cu 60 la 6ută, 
iar echipa condusă de tov. Vitez Ioan; 
Vlad Anton șt Vasinca Anton au mărit 
producția cu 50 la sută. Restul echipelor 
au rămas la normal.

Muncitorimea conștientă de rolul ei 
In opera de refacere a țării, depune 
tot efortul ei pentruca să avem în cu
rând o Românie llbtră, democrată în 
e?re muncHnrul să ducă un trai mal bun.
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Primirea Mareșalului Tolbuhin
Zilele acestea a «osit în portul Con

stanța Mareșalul Uniunii Sovietice Tol
buhin însoțit de locțiitorul președintelui 
Comisiei Aliate de Control din Româ
nia General Colonel Susaicov. In onoa
rea înalțJor oaspeți tov. prefect Victor 
Dușa a oferit în numele guvernului 
Român o recepție la care au luat parte 
ofițerii gererali ai armatei Sovietice 
precum și reprezentanții autorităților șl 
partidelor din localitate După urările de 
bun venit exprimate în numele între- 
gei populații de către tov. prefect Duța. 
Di M?reșal Tolbuhin închinând pentru 
propășirea poporului român spune:

„Ridic paharul meu pentru veșnica 
prietenie a poporului rus cu poporul 
român. Ridic paharul pentru propășirea 
poporului român."

la cuvântul Dl General Colonel Su- 
•aicov care spune. Noi suntem pentru 
prietenia eternă cu poporul român.

In cuvântarea s’a tov. prefect Dușa 
salută în mijlocul nostru pe distinsul 
ofițer al armatei roșii care va rămâne 
în orașul nostru. Datorită armatei roșii 
popoarele din Europa trăesc eliberate 
de primejdia fascismului. Ia ultimul cu
vântul Mareșalul Tolbuhin care spu
ne : .Armata Sovietică și guvernul So
vietic își dau perfect de bine seama de 
momentana grea situație a poporului

Peste 1000 de avioane au bom
bardat Tokio

Peste 1000 de avioane ^ecolate 
de pe vase purtătoare de avioane 
au bombardat în serii timp de 8 
ore orașul Tokio. O nare flotă 
formată din crucișătoare și alte 
vase de război au însoțit vasele 
portavioane.

La Tokio se crede că prezența 
unei flote puternice în apele Ja- 

român în perioada de după războiu, 
dar noi știm că această perioadă grea 
se va încheia în cel mai scurt timp și 
pop rul român va înflori în libertatea 
s’a măreață cum n’a fost niciodată până 
acum. Ridic paharul meu pentru viitoa-

Inaugtirnraa coloniilor de vară 
din țara Hațegului

— Urmare din pag, l-a -
Copil lor — luptătorii de mâine — 

vor avea aici aer bun și poate o ali
mentație mai bună ca acasă.

Prietenii Noi mai avem și alte sar
cini de îndeplinit. Copii orfani de răz
boi treb'ae să primească o îngrijire deo
sebită. Să facem ca să simtă dragostea 
noastră, dragostea poporului întreg.

Transmit salutul C. C. al Apărării 
Patriotice către organizația jud. Hune
doara care a înfăptuit această minunată 
operă, coloniile de vară.

Tov. Dr. Dlmitriu aduce salutul tov. 
ministru Gheorghiu-Dej care din cauza 
uoor lucrări urgente nu a putut parti
cipa la bucuria voastră.

înființarea acestor colonii are o în
semnătate deosebită. Este de prima 
oară in istoria României când realizări

poneze este semnul unei apropiate 
invazii.

Concomitent alte 600 de fortă
rețe sburătoare au aruncat 4.500 
t«ne de bombe asupra aerodro
murilor din Sudul orașului Tokio. 
Nici un avion de vânătoare Japo
nez nu s’a aîAtat la aceste ata
curi.

la Constanta
rea situație fericită, liberă și măreață a 
poporului român. In sănătatea poporu
lui Român. Asistența isbucnește în 
urale: Trăiască Generalissimul Stalin, 
Mareșalul Tolbuhin, Generalul Susaicov 
si Generalii Sovietic’.

de acest fel nu apar ca o cp.:ră de bi
nefacere cl sunt realizate de popor 
în folosul poporului.

Datorită glorioasei Armate Roșii, a 
genialului el conducător Generalissimul 
Stalin și luptei hotărîte a muncitorimi 
din țara noastră libertatea a fost câști
gată pentru noi.

Sărbătorim azi o realizare, dar să ne 
gândim că mal avem lupte grele în 
fața noastră. Reacțiunea care caută să 
ne lovească din spate trebue stârpită.

Unitatea noastră este garanția victo
riei.

Închei cuvântarea mea aducând un 
omagiu aceluia care ne-a ajutat să câș
tigăm libertatea : Marele Stalin! (aplauze 
furtunoase, muzica intonează imnul so
vietic).

Trăiască Regele Mlhai care a ascultat 
vocea poporului (aplauze, muzica into
nează imnul regal).

Trăiască Partidul Comunist alături de 
Partidul Social Democrat și guvernul 
în frunte cu D. Dr. Petre Groza.

După discursul primarului din Sân- 
petru și a unui miner din Valea Jiului 
a urmat un program artistic întocmit 
pt. copii la care au asistat și D. mi
nistru Mezlncescu și Dl prefect Dr. 
Almășan.

Inaugurarea s’a terminat într’o at
mosferă de caldă prietenie.

Uniunea Sovietică se îngrijește de familiile 
eroilor

Alegerile din Franța 
se vor tine la 14 Oct.

Consiliul de miniștrii francez a 
hotă rit ca la 14 Octomvrie popo
rul Francez să aleagă membrii 
care vor forma noua constituantă 
a Franței. Tot atunci poporul 
Francez va decide dacă este pen
tru o singură adunare. In cazul 
dacă va cere două camere rămâ
ne ca cea aleasă să rămână 
camera deputaților iar pentru se
nat se vor face noui alegeri. For
țele care se grupează în jurul 
Consiliului Național de rezistență 
din care face parte și partidul co
munist și socialist Francez ?unt 
pentru o singură adunare consti
tuantă.

întâlnirea 
celor trei 

la Potsdam
La noua conferință a celor trei 

care se va ține la Podsdam se 
vor discuta probabil următoarele 
probleme:

Problema țărilor eliberate și o- 
cupate.

Probleme de ordin general po
litice și economice. Tratativele 
care au fost duse între U.R.S.S. 
și China. Deasemenea se vor dis
cuta și probleme în legătură cu 
pacea viitoare. C nferința va în
cepe probabil Sâmbătă când vor 
sosi delegații cari vor lua parte 
la consfătuiri.

Telegramele primite
de M. S. Regele Mihai I.

Prezidlumul Sovfefulul Suprem 
a hotârît acordarea unui ajutor de 
100.000 ruble, familiei generalului 
Berzarin fost comandat al orașu
lui Berlin mort cu ocazia unui ac

cident de mașină. In afară de a- 
ceasta soția generalului va primi 
2000 ruble lunar, iar cele două 
fete ale sale câte 1000 ruble pâ
nă la terminarea studiilor.

Cu ocazia decorării M. S. Regelui 
M hal I cu ordinul „Victoria* cea mal 
înal'ă distincție Sovietică M. S. Regele 
a fo9t felicitat de către; Mareșalul 
Tolb ihin comandantul grupului de 
armată Sovietic din Sud, primul Minis
tru al țârii Dl. Petru Groza și Gheor- 
ghe Tătârescu vice președinte al con
siliului și ministru de externe în nu- 
meie guvernului, Dl. Gmeral Vatiliu 
Răș anu Ministrul de război în numele 
armatei și alții. Toți au evidențiat înalta 
prețuire ce se acordă M. S. Regelui șl 
Poporului Rumân de Prezidlumul So
vietului Suprem al URSS. pentru actul 
istoric săvârșit la 23 Aug. 1944 și 
pentru contribuția României la obține
rea succesului final alături de glorioasa 

armată Sovietică. Ordloul „Victoria'’ a 
fost conferit până acuma Generalisi
mului Stalin, marilor comandanți de 
oști sovietice precum și glorioșilor co
mandanți allațl Eiaenhover șl M<intgo- 
m rl cari au contribuit prin lupta lor 
la doborârea dușmanului comun șl la 
făurirea victoriei

Reîntoarcerea soldaților 
de pe front

Peste câteva zile ostașii noștri! care 
sunt în drum spre țară vor sosi în 
patrie. Poporul Român se prt gătește 
să le facă o primire călduroasă eroilor 
cari au adus atâtea jertfe pentru liber
tatea popoarelor.'

r» ȘTIRI SCURTE
• 100 de industriași germani au fost arestați de către autoritățile 

americane în zona lor de ocupație.
• Președintele Truuman care pleacă la conferința celor trei la. 

Potsdam 8 a îmbarcat înainte se va întâlni cu premierul ChurcHI.
• Dl Soong Ministrul de Externe al Chinei a avut a treia întreve

dere cu Generalissimul Stafia.
• Vice regele Indici Dl. Wavell a avut două convorbiri cu preșe

dintele Ligii Musulmane Dl Jinah.
• Un căpitan polonez a fost arestat de către organele fostului 

guvern polonez dela Londra în momentul când a plecat să ceară repa
trierea unității sale în Polonia.

• Toți germanii vor fi obligați să părăsească Polonia. Polonezii 
cari au optat pentru cetățenia germană vor putea reveni.
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